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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΝ ΑΓΟΝΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
[Κατά νβωτάτην φωτογραφίαν τοΰ κ. Μέρλεν].

ιθ 96
Κουκουλωμένος εις παχείας σισύρχς μέ 

το γένειον κρυσταλλωμένου, μέ τήν 
ρίνα ιόχρουυ, ριγών καί στηριζόμενος εί; 

την βακτηρίαν του έρχεται δ έζ Καισα
ρείας άγιος, όπως συνήθως, οδηγών έζ τής 
χειρός ζαί παραδίδων ήμίν τό νεογνόν τοΰ 

Χρόνου, το όποιον μέλει νά κυριάρχηση 
έπί τοΰ πλανήτου μα: άπό τής 1 Ιανου
άριου μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου, έπί ημέ
ρας 366, διότι τό έτος εΐνε δίσεκτου—καί 
μάθετε το μετά χαράς, ώ ένοικιασταί,καί 
μετά λύπης, ώ υπάλληλοι. Κυττάζει γύ
ρω την Αττικήν μας καί εκπλήττεται, 
είχε καιρόν πολύν νά ίση τόσην χιόνα στι- 
βασμένην επάνω εί: τήν Πάρνηθα, εις τό 

)( 57 )(

Πεντελικόν, εις τόν Τμητόν αύτόν άκόμη 
μέχρι τών προπόδων καί βλέπει τόν κό
σμον τουρτουρίζοντα καί συνωστιζόμενον ο
λόγυρα εις τάς εστίας, εί: τάς θερμάστρας, 
εις τά πύραυυα. Καί χωρίς νά θέλη σφίγ
γει σφικτά τήν βακτηρίαν εις τήν χεΐρά 
του, διότι και αύτή μέ ύλην τήν θαυμα
τουργόν της δύναμιν ήμπορεϊ νά χρήσι
με ύση ώς καύσιμος ΰλη.. Καί έκπλήτ-



αιωνιοτητος, 
orc ήτο άπό 
οέν δυνάμεθα 
στήλην τών 
αίαν σχεδόν 
Βακαλόπουλον, τόν γήρα·

τεται έτι περισσότερον, θαυμάζει μαλι 
στα άκούων δτι άκόμη ισχύει, έκτον τούτο 
έτος, εις τήν 'Ελλάδα έν αυστηρό', άλλά 
καλόν μέτρον, ή άπαγόρευσις τού χαρτο
παιγνίου, τού δημοσίου καί σκανδαλώδους 
χαρτοπαιγνίου, τό όποιον ώργίαζεν άλ
λοτε τήν ημέραν τής μνήμη; του. Άλλά 
χαμογελά κρυφίως δ άγιο: ύπό τόν παχύν 
του μύστακα' γνωρίζει δτι οί "Ελληνες 
άεί παιδία έσμέν καί δτι, κατά τό συντα
κτικόν, τά παιδία παίξει' καί εΐνε βέ
βαιος οτι αί σκανδαλώδεις συνεντεύξεις 
τού ρήγα μέ τήν δάμαν άν άπηγορεύθησα·/ 
άπό τά καφενεία καί τάς λέσχας, εύρον 
καταφύγιο·/ εις τάς ιδιωτικά; οικίας, καί 
δτι δπου δύο τοεϊς συνηγμένοι καί δ φάν
της έν τώ μέσω αύτών μέ δλα τά παρ
επόμενα .

Άγιε, τόν δποΐον ή "Εκκλησία θεωρεί 
καί δικαίως ώς ένα τών λαμπρότερων 
Φωστήρων της καί τον δποΐον άλλοκότως 
ή νεοελληνική παράδοσις έταξεν ώς εισα
γωγέα τών άρχομένων καί παρερχομένων 
αιωνίως έτών, μέ μισήν φωνήν καί κομ- 
μένην εφέτος θά σοΰ άποτείνωμεν την έν 
τώ άσματί σου πρόσκληση/ «Κάτσε νάφάς, 
κάτσε νά πιής, κάτσε νά τραγουδήσης », 
μολονότι έφέτος εχεις ύπέρποτε ανάγκην 
άφού έρχεσαι ώς μετανάστης άπό τόπον 
διωγμού καί κακουχιών. Άλλ' ή ευωχία 
μας εινε πενιχρά, τά μέσα μας αδύνατα. 
Τό έτος τό δποΐον μά: έφερες πέρυσι καί 
τό δποΐον θάπτεται αΰριον είς τά βάθη τής 

δέν ήμποοοϋμεν νά ειπωμεν 
τά άπαισιώτερα, άλλά καί 
νά τό άναγράψωμεν είς τήν 

εύτυχών. Περιείχε μέσα του 
στάσιν μέ τόν άλησμ.όνητον 

.ιόν πατέρα τοϋ... 
Πεδίου τοϋ Άρεως, τρεις κυβερνήσεις, δύο 
χρωματισμένας καί μίαν άχοουν, τρεις έκ- 
λογάς, πράγματα τά δποΐα δέν εΐνε δυσά
ρεστα διά τόν ελληνικόν χαρακτήρα' άλλά 
μά; έφερε καί τήν εύλογίαν καί τήν στα
φιδικήν θύελλαν μέ την παρακράτησιν καί 
τόσα φεϋ! κωμειδύλλια, καί τήν άναστά- 
τωσιν τής Ανατολής καί παρ ’ ολίγον μίαν 
έπιστρατείαν, καί τό φράγκο·/, 1,80,άγιε 
Βασίλειε, καί τήν σύλληψιν τοϋ Χαμμερ- 
στάϊν, καί τάς ύβρεις τών γερμανικών 
εφημερίδων διά τό σπολλάετη, καί τάς 
χιόνας καί τόν παγετόν, καί καί...

Τούλάχιστον τό έτος αύτό τό νέον το 
δποΐον μάς φέρεις περιέχει τι τό εύχάρι- 
στον είς τάς άποκρύφου; δίλτους του; Μή 
συνοφρυοϋσαι, άγιε, διότι, 
μεν νά μάς άποκαλύψης τι 
μέλλοντος. Είπέ μας. τούλάχιστον 
νά μάς χαροποιήσεις οτι κατά τό 
αύτό θά λήξη δ συμβιβασμός αισίως 
ενωρίς μάλιστα, διά νά μη άκούωαεν 
εξάψαλμον τών δανειστών μας, οτι 
'Ολυμπιακοί άγώνες τούς δποίους αναμένει 
μετά τόσης περιέργειας όλος δ πεπολιτι- 
σμένος κόσμος θά διεξαχθοϋν κατά τρόπον 
ίκανοποιοϋντα τήν έθνικήν μας φιλοτι
μίαν, δτι τό Δημοτικόν συμβούλιου πριν 
ή λήξη τό 1896 θά έκλέξη τόν πρόεδρό/ 
του, δτι οί φοετηταί δέν θά καταδιώκουν 

, δέν σοϋ ζητοϋ- 
ά μυστήρια τοΰ 

διά
• έτος
κχι
τον 
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τάς φοιτήτριας, ότι καί έφέτος θά ε"χω- 
μεν έπτά θερινά θέατρα, οτι δ ερατεινός 
κόμης Δέ Κάστρος, δ αλησμόνητο; πα
λαιός μας φίλος, οστις τελευταίο·/ έτέλεσε 
τήν δευτέραν αύτοϋ έμφάνισιν έν Κωνσταν- 
τινουπόλει, Οά καταδεχθή νά τίμηση διά 
νέας έπισκέψεώς του τό ίοστέφανον άστυ 
μας διά ν’ άποτελέση μετά τοϋ αγαπητού 
κ. Μελαγχρινοϋ τήν φαεινήν δυάδα των 
Διοσκούοων τήν έφορεύουσαν έπί τής πνευ 
ματικής ήμών κινήσεως...

Σιωπάς, άγιε ; "Εστω σεβόμεθα τήν 
έπιφυλακτικότητά σου' άλλά μίαν τούλά
χιστον παοάκλησιν δέν δύνασαι νά μάς 
άρνηθής έν τη συγκαταβάσει σου: νά γεί- 
νης δηλαδή δ διερμηνεύ; τών εγκαρδίων 
ήμών εύχών πρός τούς απανταχού συνδρο
μητής καί άναγνώστας τών ΌΛυμπΐωιζ 
πχρ’ ών ποοσδοκώμεν είς τό μέλλον οϊαν 
καί κατά τό παρελθόν θερμήν ύποστήριξιν 
είς τό έργον μας.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ’ ΕΥ’ ΑΓΓΛΙΑ

Τό Γρηγοριανόν ήμερολόγιον, δπερ άκο- 
λουθοϋσι σήμερον πάντα τά Χριστιανικά 
κράτη, έξαιρουμένων τών πρεσβευόντων 
τήν 'Ορθόδοξον θρησκείαν, ε’.σήχθη τό πρώ
τον έν έτει 1582 έπί πάπα Γρηγορίου τοϋ 
1Β’ άποκοπεισών δέκα ημερών έκ τοϋ μη- 
νός 'Οκτωβρίου. Τήν μεταρούθμισιν παρε- 
δέχθησαν άμέσως τά καθολικά κράτη, ά- 
πέκοουσαν δέ οί Διαμαρτυρόμενοι έκ πνεύ
ματος άντιπολιτεύσεως, ποοτιμώντες, κατά 
τήν εύφυά φράσιν ενός συγγραφέως, νά μή 
συμφωνώσι μάλλον μετά τού ήλιου, παρά 
νά συμφωνήσωσι μετά τής Ρωμαϊκής 'Εκ
κλησίας.

Οί "Αγγλοι έπέμειναν περισσότερον τών 
άλλων κ>ί μέχρι τού έτους 1751, οτε 
πάσα ή δυτική Εύρώπη εΐχεν άσπασθή τό 
Γρηγοριανόν 'Ημερολόγιο·/, εκείνοι ήκολού- 
θουν τό Ίουλιανόν, έμμέ/οντες μάλιστα 
είς τήν παλαιάν συνήθειαν τού νά θεωρώσι 
τό έτος άρχίζον άπό τής 25 Μαρτίου, 
τούθ ’ δπερ μεγάλη·/ προύξένει ανωμαλίαν 
είς τά; μετά τών άλλων λαών εμπορικά; 
αύτών σχέσεις.

Άλλά τότε δ πρωθυπουργό; λόρδος 
Τσέστερφιλδ είσήγαγεν είς τήν Βουλήν νο
μοσχέδιο·/ περί παραδοχής τοϋ Γρηγορικ— 
νού Ημερολογίου καί περί μετρήσεως τού 
χρόνου συμφώνω; μέ τήν έν χρήσει παρά 
τοΐς άλλοι; λαοΐς. Τό νομοσχέδιο·/ έψηφίσθη 
καί δυνάμει αύτού τό έτος 1751 δπερ έν 
Αγγλία εΐχεν άρχίσει άπό τής 25 Μαρ
τίου δέν έτελείωσε. Διά Β. Διατάγματος 
άπό τή; 1 Ιανουάριου ήρχισεν έν Άγγλίατό 
έτος 1752 και ούτω τό προγενέστερονέχασε 
δύο μήνας καί είκοσιτέσσαρας ήμέρας έκ 
τού άνήκοντος αύτφ χρονικού διαστήματος.

Ό κοινός λαό; δμως δέν άπεδέχθη εύχα- 
ρίστως τήν μεταρρύθμιση/ ταύτην καί πολ- 
λάκις δ πρωθυπουργός έμφανιζόμενο; είς 
τάς δδούς ηκουε τήν κραυγήν : « Άπόδοσέ 
μας τούς τρεις μήνας τούς δποίους μάς κα—
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τεκράτησες.» Δέν ήδύναντο οί άνθρωποι 
νά συνειθίσουή ευκόλως είς τήν ιδέαν δτι 
έγήρασαν διά μιάς κατά τρεις μήνας.

Σημειωτέο·/ δτι ή διαφορά μεταξύ τοϋ 
Γρηγοριανοϋ καί τοϋ Ίουλιανοϋ ημερολο
γίου αυξάνει κατά μίαν ημέραν άνά πάντα 
αιώνα' σήμερον ήμεΐς ύστεροϋμεν τών Δυ
τικών κατά δώδεκα ήμέρας, άλλ ’ άπό τοϋ 
1900 θά ύστεροϋμεν δεκατρείς.

ΦΟΥΛΙΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

Ξύπνα τοϋ Τρωτά παιίί, 
τής άνεράϊίας γέννα.

Επάνω ιίέ κατάλευκο κρεβάτι 
τόν ύπνο παίρνει Αγκαλιά, 

μέ δίχως λογιόμοϋς ιίφαλμ τό μάτι, 
χαρίζει Αμέτρητα φιλιά 
Οέ δύο φουλιού λουλούδια.

Σάν όνειρο κατάλευκα ντύμένιι 
άφίνει στηϋια καί λαιμό γυμνά

κ’ ή μυρωδιά ποϋ άπ'τοϋ φούλια βγαίνει 
όιγά τήν κοπελούδα τήν μεΟςί 
κι' αύτή άποκοιμιέται.

·*·
Ξάφνω πιό γλήγορα άναόαίνει 

και σφίγγει τά λουλούδια χαρωπά- 
χαμογελμ ιΐέ τί ποϋ δέν προσμένει.

τί χάρι τδνειρο σκορπά 
στή κοιμισμένη κόρη !

-*·
Βλέπει τ’ Αγένειο παληκάρι 

ποϋ χάνεται άν δέν τήν δμ.
τήν λούζει τδνειρο μέ χάρι, 

την έχει έγγίξει μαγικό ραβδί 
κι’ όλο κτυπμ ή καρδιά της.

-*·
Τόν βλέπει τά λουλούδια νά τής δίνμ 

ποϋ τάρωμά τους τήν μεθμ
Γεμάτη πόθο τόν κυττάζει εκείνη 

καί ή καρδιά τήν βοηθμ 
κ' «ευχαριστώ» τοϋ λέει.

-W-
Αΐσθημα νέο τήν πλανεύει 

κάτι στά στήθη της κτυπμ 
κι όσο γιά νάδρη αύτό γυρεύει 

και τόσο νοιώθει ν'αγαπά 
τόν νέο μέ τά λουλούδια.

Φλκ

ΑΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΜΥ'ΓΑΙ

Διά τήν έπιπολάζουσαν αισχροκερδή νο
θείαν είς δλα τά τρόφιμα καί έν γένει χρή
σιμα διά τόν βίον είδη οί Ρώσσοι έπλασαν 
τόν έξης χαριέστατον μύθον.

Ήσαν ποτέ τέσσχρες μυΐαι, αΐτινες ά- 
νεζήτουν τροφήν. Μία έξ ’ αύτών ίοοϋσα 
άγγεΐον πλήρες γλυκυσμάτων έπέταξεν έπ ’ 
αύτών διά νά δοκιμάση. Άλλά τά γλυ- 
κύσματα ήσαν νοθευμένα καί περιεΐχον ού- 
σίας δηλητηριώδεις, ή δέ ταλαίπωρος μυ 
ΐα άντί ηδονής εΰρε τόν θάνατον.

Ή δευτέοα ίδούσχ -τό πάθημα τής πρώ
της, άπεφάσισε νά άποφύγη τήν πολυτέλει
αν τή; τροφής καί ήρκέσθη νά καθήση έπί 
πινακίου βουτύρου. Φεϋ! καί αύτό ήτο νο
θευμένο·/ δι' έπιβλαβών ούσιών καί ή μυϊα 
έδηλητηριάσθη.

Ή τρίτη ήθέλησε νά δοκιμάση τούλά
χιστον ολίγον ζύθον. Άλλά μ.όλις τόν ήγ- 
γισε καί έπεσε νεκρά. Καί δ ζύθος ήτο νο
θευμένος.

Ή τετάρτη βλέπουσα τόν θάνατον τών 
συντρόφων της, άπαρηγόοητος άπεφάσισε 
ν’ αύτοκτονήση. Εύρίσκετο έπί τής τρα- 
πέζης χάρτης χημικό; επίτηδες παρασ
κευασμένος διά τήν έξολόθοευσιν τών μυι- 
ών. Έκάθισεν έπ' αύτοϋ καί ήρχισε ν' ά- 
πορροφά... άλλ' είς μάτην. Ό θάνατος 
δέν έπήρχετο διότι καί δ χάρτης ητο νοθευ
μένος. Καί ή μυΐα έζησεν.
. Καί, προσθέτουσιν οί Ρώσσοι ώς έπιμύ- 

θιον πολιτικόν,δλα αύτά τά νοθευμένα εί
δη είναι γερμανικής κατασκευής!

0 ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΟΦΙΣ

Η φήμη περί ύπάρξεω; τοϋ ένύδρου 
τέρατος τοϋ γνωστού ύπό τό Ονομα 

τοϋ θαλασσίου όφεως έ’σχε παραδόξους πε
ριπέτειας κατά τόν παρόντα ιδίως αιώνα. 
Ότέ μέν έπιστεύθη οτι όντως τό τερά
στιον αύτό έρπετόν ύπάρχει καί διαιτάται 
ε’.ς τά σκοτεινά βάθη τοϋ’Ωκεανού, έμφα 
νι,όμενον έκάστοτε καί έμπνεο·/ τον τρό
μον είς τού; πλέοντας, δτέ δέ έθεωρήθη 
ώς μύθος καί κκτεταχθη είς το γένος τών 
φανταστικών ζώων, τών σφιγγών,τών δρα
κόντων και τών τοιούτων άνυπάρκτων τε
ράτων. "Ενεκα τή; αμφιβολίας ταύτης δ 
θαλάσσιος όφις απέκτησε μίαν περίεργον 
προσωνυμίαν καί άπεκλήθη ό <5φι$ τώι> έ- 
φημιρίόων καί το το διότι αί έφημερίδες 
έκάστοτε, δσάκις έπασχον έλλειψη/ ΰλη; 
ένδιαφερούσης. κατέφευγον είς τό τέχνα
σμα τή; έμφανίσεω; τοϋ θαλασσίου όφεως 
καί ή είδησις έδημοσιεύετο καί τό ζήτημα 
άνεκινεϊτο καί τό ενδιαφέρον τοϋ κοινού έ- 
ξήπτετο καί ύστερον πάλιν ή άμφιβολία 
έπανήρχετο καί δ όφις έκρύπτετο έκ νέου 
είς τά βάθη τή; θαλασσή; καί τοϋ μυστη
ρίου. Διά τής μεθόδου ταύτη; άνεστηλώθη 
δπωσοϋν ή καταρρέουσα περίφημος γαλλική

έφημερίς Συνταγματική καί ταύτην ήκο- 
λούθησεν, όπως αύξήση τήν διάδοσίν της, 
πρό δεκαπενταετίας έτέρχ έφημερίς πολω
νική ύπό τόν τίτλο·/ Dziennik dla msz- 
yslkich. ( Άπαλλάττομεν τοϋ κόπου τούς 
άναγνώστας μας νά προφέρωσι τό όνομα 
τούτο, διά νά μή πάθωσι βλάβην άνίατον 
τά φωνητικά των όργανα).

Έν τούτοι; οί ναυτικοί έξηκολούθησαν 
πάντοτε τρέφοντε; πίστιν είς τήν ΰπαρξιν 
τοϋ όφεως καί αί ειδήσεις περί τής έμφα- 
νίσεω; αύτοϋ κατά περιόδους, ούδέποτε έ- 
λειψχν, συνοδευόμεναι ύπό περιγραφών, αΐ- 
τινες τούτο είχον τό χαρακτηριστικόν, δτι 
δέν συνεφώνουν ποτέ πρός άλλήλας. Ήδη 
άπό τοϋ ΙΣΤ' αίώνος δ "Ολαος Μαγνος 
Σκανδιναυός ίσχυρίσθη, δτι τόν είδε καί 
κατέλιπε περιγραφήν αύτοϋ τρομακτική·/ 
καίείκόνα, ή; πάραθέτομεν ώδε άντίγραφον

καί έν ή είκονίζεται τό τέρας είσάγον τήν 
πελωρίαν κεφαλήν του έντός τοϋ κύτους 
τοϋ πλοίου καί άρπάζον έ'να τών άν- 
δρών τοϋ πληρώματος. Ό έπίσκοπο; "Ε- 
γεδος, δ τούς κατοίκους τής Γροιλανδίας 
προσηλύτισα; εΐδεν έκεΐ έν έτει 1734 τόν 
θαλάσσιον όφιν καί ή περιγραφή αύτοϋ δέν 
εΐνε όλιγώτερον φοβερά. Ή κεφαλή του, 
δτε έξήρχετο τοϋ ΰδατος,έφθανε μέχρι τής 
κορυφή; σχεδόν τοϋ μεγαλειτέρου ιστού τοϋ 

'^3 Πώς εΐδον τόν θαλάόΰίον ύφιν έκ τού «Δαιδάλου·.

δτι κατά τήν 6 παρελθόντος Α'.γούστου, 
τήν 5 ώραν μ μ., ένώ εύρισκόμεθκ εί; τήν 
μοίραν 24°, 44' Ν. πλάτους καί 9° 22' 
Α. μήκους, δ δόκιμος Σαοτόρις παρετήοησέ 
τι τό άσύνηθε; έν τή θαλάσση, τούτο δέ 
άνεκοί /ωσε πρός τόν άξιωματικόν Έδγάρ- 
δον Δρώμμονδ, όστις εύρίσκετο μετ ’ έμοϋ 
καί τοϋ κ. Γουλιέλμου Βαρεττ. Τό πλή
ρωμα έδείπνει κατ ’ έκείνην τήν στιγμήν. 
Έζετζσαντες το άντικείμενον, είόομεν ότι 
ήτο τεράστιος όφις, ού ή κεφαλή είχε μέ
γεθος 4 ποδών. Τό είς τήν επιφάνειαν τοϋ 
ΰδατος εύρισκόμενον σώμά του είχε μήκος 
60 ποδών.Διήλθε τόσον έγγύθεν τοϋ πλοίου
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πλοίου, τό ύδωρ έρρεε·/ άπό τοϋ στόματός 
του ώ; άπό τοϋ τής φαλαίνης, είχε λέπια, 
όνυχας μακρού; (!) καί τό δέρμα του ήτο 
τραχύ καί ανώμαλον. Τήν μαρτυρίαν δέ 
τοϋ επισκόπου έπιβεβαιοϋσιν οί συμπλω- 
τήρες αύτοϋ ιεραπόστολοι.

"Ετερος έπίσκοπος νορβηγός, δ Ερρίκο; 
Ποντόππιδαν, οστις ήτο καί φυσιολόγςς, 
είς το έκδοθέν κατά τό 1755 σύγγραμμά 
του βέβαιοί τήν ΰπαρξιν τοϋ θαλασσίου ό
φεως, κατά τάς μαρτυρίας πολλών ναυτι
κών. Αξιοσημείωτος ή σύμπτωσις αΰτη 
τών δύο έπισκόπων, οϊτινες καί διά λόγους 
ίσως θρησκευτικούς πιστοποιοϋσι τήν ΰπαρ- 
ξιν τοϋ τερατώδους ερπετού, διά ν' άπο- 
δείξωσιν δτι δ Λεβιάθαν τής βίβλου τοϋ 
Ίώβ καί δ δράκων τοϋ ψαλμοϋ δέν εΐνε 
μύθος. Κατά τόν έπίσκοπον τούτον, δ όφις 
έμφανίζεται μόνον κατά τού; μήνας ’Ιού
λιον καί Αύγουστον έχει μήκος 600 πο
δών, οί οφθαλμοί του εΐνε ύπερμεγέθει; καί 
τό σώμά του κατάμαυρον.

Αί νεώτεραι μαρτυρίκι εΐνε μάλλον δ- 
μοιαλήθεις. Περιφημοτάτη ήτο ή τών ά- 
ξιωματικών τοϋ αγγλικού πολεμικού πλοίου 
κ/αιόάλου έν ε"τει 1848. Οί Καιροί τοϋ 
Λονδίνου τήν υιοθέτησαν καί δλόκληρος ή 
Εύρώπη συνεκινήθη, 'Ιδού ή απάντησες τοϋ 
κυβερνήτου τοϋ κ/αιόάλου M’Quhae πρός 
τόν ζητήσαντα παρ ’ αύτοϋ πληροφορίας 
ναύαρχον Gage:

«Εί; άπάντησιν τής ύμετέρας έπιστολή; 
δι ’ ής μοί ζητείτε έξηγήσεις ώ; πρός την 
άκρίβεεαν τή; έν τοΐ; Kaipuij δημοσιευ- 
θείσης άφηγήσεως περί τοϋ γιγαντιαίου θα
λασσίου όφεως τοϋ όφθέντος ύπό τοϋ πλη
ρώματος τοϋ παρ 'έμοϋ κυβερνωμένου πλοίου 
τοϋ Β. Ναυτικού ζ/αιόάλου,λαμβάνω τήν 
τιμήν νά πληροφορήσω τήν Υ. ’Εξοχότητα 

μας, ώστε έάν ήτο άνθρωπος θά ήδυνάμην 
νά διακρίνω δλα τά χαρακτηριστικά τή; 
μορφής του. Προύχώρει κατ’ εύθεΐαν πρός 
νοτιοδυτικήν διεύθυνσιν μέ ταχύτητα 12 
έως 15 μιλλίων τήν ώραν. Τό χρώμα του 
ήτο μέλαν βαθύ μετά αποχρώσεων κίτρι
νων περί τόν τράχηλον ΙΙτερύγια δέν εΐχεν. 
Έθεάθη παρ ’ -ίλών ήμών καί ήδυνήθην 
μετά τήν έξαφάνισίν του νά καταρτίσω έν 
σχέδιον αύτού... »

Παρόμοιον όφιν εΐδον οί έν τφ Άμερι- 
κανικώ πλοίω Λάφνί] χ,χτ ’ έκείνην περί
που τήν έποχήν καί περιγραφήν αύτοϋ έ- 
δημ.οσϊευσεν ή άγγλική έφημερίς Σφαίρα.

)( 58 )(



Και δ κυβερνήτης τοΰ πλοίου Πλώμπερ 
είδε τότε περίπου πλησίον τού Όπόρτου 
τοιοϋτό τι τέρας, ού ή κεφαλή είχε μέγε
θος έξ έως οκτώ ποδών, τό δέ σώμα πελώ
ριον, καθότι τό εις τήν επιφάνειαν φαινό- 
μενον μέρος αύτοϋ, άσήμαντον απέναντι 
τοΰ 6λου, είχε μήκος 50 — 60 ποδών.

Θαυμασιώτερος ε”τι ήτο δ όφις, δν είδε 
τό πλήρωμα τής Πριγκιπιβοης εν μηνί 
Ίουλίω τοΰ 1853, ού τήν εικόνα σχιδια- 
σθεΐσαν ύπό τοΰ πλοιάρχου Τρέμαεν καί 
δημοσιευθεϊσαν ύπό τοΰ αγγλικού περιοδι
κού Illustrated London News δημοσι-

εύομεν. Ό έπί τού πλοίου εύρισκόμενος τυ- 
χαίως πλοίαρχος Μάργαν έπεβεβαίωσε τό 
πράγμα.

'Αλλος όφις έθεάθη κατά τό έτος 1857 
παρά τό Εύελπι άκρωτήοιον,ούτινος εικόνα 
έδημοσίευσεν δ ίδών αύτόν Δρ. Μπίκαρδ, 
δστις καί έπυροβόλησε δίς κατά τού τέρα
τος. Ό δέ πλοίαρχος Χάσσελ έβεβαίωσεν 
οτι κατά τό 1872 περί τό Τεξάς εϊδεν 
όφιν τεράστιον, ούτινος τό δρατόν εις τήν 
επιφάνειαν τρίτον περίπου μέρος τού σώ
ματος είχε μήκος 70 ποδών.

Έκτοτε δ όφις ησύχαζε·/ έπί τινα και
ρόν, δτε κατά ’Ιούλιον τού 1875 συνέβη 
δράμα φοβερόν εις τό άνεξερεύνητον θέα- 
τρον τής θαλάσσης, πρωταγωνιστήν έχον 
τό μ-υστηριώδες ένυδρον θηρίον. Τό δράμα 
συνέβη παρά τό ακρωτήριο·* Ρόκ, εις 20 
μιλλίων άπόστασιν άπό τής Βρασιλίας’ 
συνΐστατο ’δέ εις πάλην θανάσιμον μεταξύ 
τής φαλαίνης καί ένός θαλασσίου όφεως. 
Τό έρπετόν περιετυλϊχθη εις τό ογκώδες 
σώμα τού εχθρού του- θόρυβος μέγας καί 
θαλασσοταραχή έπηκολούθησαν έπί δεκα
πέντε λεπτά τής ώρας. Τό κήτος άνετι- 
νάχθη εις τόν άέρα καί έπειτα έβυθίσθη· 
δύο μικρότεραι φαλαιναι ίστάμεναι εις μι 

κράν άπόστασιν δέν έτόλμων έκ τού τρό
μου νά πλησιάσωσιν. Ό παραστάς εις τό 
δράμα άγγλος πλοίαρχος Δρέβαρ κυβερνή- 
τής Παυλιναζ συνέταξε μετά τού πληρώ-

Ό θάλάΛΛος όφις ποοθ6άλλο>ν τήν 
φάλαιναν.

ματος άμα τώ κατάπλω του εις Λίβερ- 
πουλ το οΐκεϊον πρακτικόν πρός πιστοποίη- 
σιν τού γεγονότος.

Ό κυβερνήτης τού ΣακραμΙντο Νέλ- 
σων είδε καί αυτός τόν θαλάσσιον όφιν 
κατά τό 1877, ού τό δρατόν μέρος είχε 
μήκος 40 ποδών. Καί δ κυβερνήτης τού 
Όαβορν ιΙλιί επίσης κατά τήν αύτήν πε
ρίπου εποχήν τόν θαλάσσιον όφιν εις τά 
πέριξ τής Σικελίας. Δύο έτη μετά ταύτα 
δ ταγματάρχης Σένιορ ανταποκριτής τού 
γνωστού περιοδικού «Graphic» εϊδεν επί
σης αύτόν καί έδημοσίευσε λεπτομερή πε
ριγραφήν. Κατά τό 1893 δέ δ όφις έθεάθη 
τό πρώτον ύπό τού ΔΡοζ Μάθεσον, δστις 
εις τάς δημοσιευθείσας έ/ ταϊς έφημερίσι 
τού Λονδίνου περιγραφάς του έβεβαίου δτι 
τό έρπετόν δμοιαζει πρός καμ.ηλοπάρδα- 
λιν, έχον δμως τόν τράχηλον πολύ μι- 
κρότερον, καί δτι εϊδεν αύτό έμφανισθέν 
καί έξαφανισθέν πολλάκι;. Τό δεύτερον

Πώς είδε τόν όφιν ύ Δο Μάθε "ον 

έθεάθη κατά Δεκέμβριον ύπό τού πλοιάρ
χου Γκρέγκλ κυβερνήτου τού πλοίου «Um 
fulli» παρά τάς Καναρίους νήσους, εγγύς 
τού πλοίου διερχόμενος, μήκος έχω·/ 80 
ποδών, πάχος ώσεί φαλαίνης καί χρώμα 
άμαυρόν. Τό πράγμα δμως ήμφισβητήθη 
καί έγελωτοποιήθη έπί τοσούτον, ώστε δ 
δυστυχής πλοίαρχος βαρυθυμών εις τήν 
πρός τό Ναυαρχείο·/ έκθεσίν του έδήλωσεν 
δτι δέν θά κάμη ποτέ πλέον λόγον περί 
αύτού. Άλλ ’ ιδού έφέτος καί προσφάτως 
μάλιστα, ή ΰπαρξις τού όφεως έπιστο- 
ποιήθη διά δύο νέων γεγονότων. Έν τώ 
έν τή Βορείω Αμερική πορθμώ Long-Is- 
land κατά τόν παρελθόντα Αύγουστον

)( 60 Κ

τρεις φύλακες τού έπί τής νήσου Blakwell 
σωφρονιστηρίου ίδόντες τόν όφιν έπυοοβό- 
λησαν τρις κατ ’ αυτού, τον έπλήγωσαν 
θανασίμως καί τόν συνέλαβον δέσαντες αύ
τόν διά σχοινιού. Αί άμερικανικαι έφημε- 
ρίδες έψαλαν τά έπινίκια καί κατά τάς 
δημοσεευθείσας παρ' αύτών λεπτομέρειας 
τό τέρας φέρει πτερύγια, έχει μήκος 25 
ποδών καί πάχος μέγιστον 168 δακτύλων, 
κεφαλήν ογκώδη λίαν παρεμφερή πρός τήν 
τού όφεως’ τό άνοιγμα τού φάρύγγος εΐνε 
εξ δακτύλων, φέρει δέ διπλήν σειράν όδόν- 
των έπικύρτων. Εις δέ τόν Φιχαρώ τής 
21 Αύγούστου δ κ. 'Ιωάννης Hess έδημο
σίευσεν δτι εις ταξείδιόν του πρόσφατον 
κατά τήν άπωτάτην ’Ασίαν ειδεν ύπερμε- 
γέθη όφιν θαλάσσιον πλέοντα παρά τόν 
πορθμόν τής Μαλάκας εις μεγάλην άπό- 
στασιν έκ τής ξηρά;, άλλά χωρίς ν' άνα- 
φέρη τι περί τών διαστάσεων καί τών άλ
λων ιδιοτήτων του.

Καί μεθ ’ δλα ταύτα άφίνομεν εις τήν 
κρίσιν τών ήμετέρων άναγνωστών νά συμ- 
περάνωσιν. Υπάρχει ή δέν ύπάρχει δ θα- 
θάσσιος όφις ; αί πολυάριθμοι μαρτυρίκι 
τάι δποίας έν περιλήψει παρεθέσαμεν έγρά- 
φησαν πρός έμπαιγμόν τού κοινού, ή εΐνε 
άποκυήματα πλάνης τής φαντασίας; Ότι 
κάτι τι ύπάρχει έπιστημονικώς έξηκριβω- 
μένον, τούτο εΐνε βέβαιον, διότι ήδη άπό 
τού 1817 ή φυσιογραφική 'Εταιρία τής 
Βοστώνης έπεφσρτισεν επιτροπήν έξ επι
στημόνων νά έρευνήσωσι τό ζήτημα καί ή 
επιτροπή φαίνεται δτι είδε τόν όφιν όφθαλ- 
μοφανώς καί έπείσθη περί τής ύπάρξεώς 
του- κατά σύμπτωσιν δέ έδωρήθη μετ' 
ολίγον εις τήν εταιρίαν τό σώμα θαλασ
σίου όφεως φονευθέντος παρά τό άκρωτή- 
ριον Anne. Αί διαστάσεις τού έρπετού 
δέν συνεφώνουν δυστυχώς πρός τάς άφη- 
γήσεις τών ναυτών καί τάς εντυπώσεις 
τών μελών τής επιτροπής· άλλ ’ οί άμερι— 
κανοί σοφοί συνεβίβασαν τό πράγμα πα- 
ραδεχθέντες οτι δ φονευθείς όφις ήτο μι- 
κράς ηλικίας, άπέοωκαν αύτώ τό επιστη
μονικόν όνομα ’z/TAai>rix<>s· -Σκολέοπλος 
καί το δέρμα παραμένει είσέτι έν τώ 
μ.ουσείω τής Εταιρίας. Άλλως τε καί 
περί τής ύπάρξεώς άλλων ζώων περιέρ
γων έδίσταζεν ή επιστήμη, οίον περί τού 
Όρνιθορύγχου, κράματος μαστοφόρου καί 

πτηνού, τίκτοντος ώά καί έκκολαπτοντος 
αύτά, εως δτου έπείσθη έκ τών πραγμά
των. Μέχρι τούδε όμως πειστήρια σοβαρά 
καί άν αμφισβήτησα δέν ύπάρχουσιν, ή δρι- 
στική δέ βεβαίωσις δπως καί ή οριστική 
άονησις θά ήσαν παράτολμοι. Ά; εύχη- 
θώμεν όπως νεώτερα γεγονότα διαφωτί- 
σωσι την έπιστήμ.ην διά νά λυθή τελείως 
τό ζήτημα καί δ πολυθρύλλητος θαλάσ
σιος όφις καταταχθή ύπό τή; φυσική; ιστο
ρίας εις τάς τάξεις τών ύπαρκτών άντι— 
προσώπων τού ζωικού βασιλείου ή άπο— 
σκορακισθή μεταξύ τών τεράτων τή; μυ
θολογίας.

Δρ. Πολυιιραγμοκ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΔΥΟ 03ΙΔΕΣ

Περί τά τέλη τού μηνός Σεπτεμ.βρίου 
1871 μετέβην νά διέλθω ημέρας τινάς έν 
Παρισίοις ένεκα χρηματικής ύποθέσεως. 
Μεμακρυσμένος τις έξάδελφος, τού δποίου 
τήν ΰπαρξιν μόλις ύπώπτευον, έλαβε τήν 
καλήν άπόφασιν νά μέ καταλείπη γενικόν 
του κληρονόμον.

Διατί δ ένάρετος αύτο; άνθρωπος άπε- 
φάσισεν έν τώ μέσω λεγεώνο; όλης έξαδέλ- 
φων νά έκλέξη τόν άπλούν διοικητήν τών 
Τούρκος τόν δποϊον έχρύσισε ποτέ δ άφρι- 
κανικός ήλιος είναι πράγμα τό δποϊον κατά 
πάσαν πιθανότητα θά άγνοώ πάντοτε. ’Αλ
λά δμ,ολογώ δτι τούτο ήτο ή ελάχιστη μου 
μέριμνα, άπεόεχθην το πράγμα μέ δλον το 
πεπρωμένον τών μουσουλμάνων, καί οφείλω 
νά βεβαιώσω δτι δέν ώδήγει τά βήματά 
μου ή αγνωμοσύνη κατά τήν ημέραν έκεί
νην εις τήν λεωφόρον τού Κλισύ καί τό κοι
μητήριο·/ τήό Μονμάρτης.

ΤΙ κατά τήν διάβασίν μου συσσώρευ- 
σις στεφάνων καί τύμβων πρό τών κατα
στημάτων ήτο άρκούσα ένδειξις οτι εύρισ- 
κόμην πλησίον τής βορείου νεκροπόλεως, 
επακριβώς εις τό μέρος εις τό δποϊον ώς μοί 
•ϊχεν είπεϊ δ συμβολαιογράφος μου, άνε- 
παύετο δ άξιότιμος συγγενής μ.ου. Ή όψις 
τών μαρμάρων εκείνων τά δποϊα άνέμενον 
αισθηματικήν έπιγραφήν μέ έκαμον νά συ- 
νέλθω καί συγχρόνως νά αισθανθώ έρύθημα 

διότι ήμέλησα νά μάθω τόν τρόπον κοθ ’ δν 
εΐχεν άνεγερθή ή τελευταία κατοικία τού 
έξαδέλφου μου τόν δποϊον έκληρονόμ.ουν. 
Άνευ χρονοτριβής είσήλθον εις τήν μικράν 
δδόν τήν φέρουσαν εις τόν τόπον τής άναπαύ- 
σεως, κρατών δέ τόν στέφανον τόν δποϊον δ 
πωλητή; μου έχαρακτήρισεν ώς τόν άρμό- 
ζοντα εις πλουσίους, ώδηγήθην εις τό γρα
φείο·/ τού επόπτου. Χάρις εις τάς δδηγίας 
τού ύπαλλήλου τούτου, εύρέθην μετ ’ ολί
γον πρό άπλού μέν άλλά καταλλήλου μνη
μείου τό δποϊον έζήτουν.

Καταθετών εύσεβώς τήν ταπεινήν μου 
προσφοράν, ά.πηύθυνον έν νώ ευχαριστίας 
πρός τόν άγνωστον άλλά γενναιόδωρον συγ
γενή μου,ήτοιμαζόμην δέ νά έπιστρέψω,δτε 
αίφνης τά ώτα μου προσέβαλον τό ώραϊον 
κελάδημα δύο φωνών παιδιών καί έζήτησα 
πόθεν τούτο προήρχετο.
Μεταξύ τών πυκνών κλάδων τών κυπαρίσ- 
σων, αϊτινες έσκίαζον πλησίον κείμενον τά
φον τόν δποϊον έκοκίνιζον αί άκτϊνες τού 
φθινοπωρινού ήλιου τού κλίνοντος πρός τόν 
ορίζοντα, παρετήρησα εν σύμπλεγμα άπο- 
τελούμενον έκ γυναικός ηλικιωμένης, οψεως 
σεβαστής καί ήτις έκ τής έδυμασίας τη; έ- 
φαίνετο δτιήτο παιδαγωγό; καί έκ δύο παι
διών μελανημονούντων άδελφός καί άδελ- 
φή άναμφιβόλω; ώς έκ τής μεγάλη; δμοιό- 
τητος.

Τό άγοράκι θά ήτο τριών ή τεσσάρων 
έτών. Τό άποφασιστικόν τή; φυσιογνωμίας 
τού ξανθού παιδός καί τό ίσχυρογνώμων
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αύτού άπετέλουν άντίθεσιν πρός τήν λε
πτότητα τών χαρακτηριστικών καί τήν κα- 
τσκευήν τής λεπτοφυούς συντρόφου’του τής 
μικροτέρας του μόλις κατά έν έτος.

Τά δύο παδία ήμφισβήτουν θορυβωδώς 
τήν κατοχήν τού ποτιστηριού διάτού δποίου 
κατέβρεχον τά πολυπληθή καί ευχρωμα 
άνθη,τά δποϊα έκάλυπτον τό έξ ένός μέτρου 
πλάτους καί δύο μήκους κηπάριον,τήν τε- 
λευταίαν κατοικίαν έκείνου ή έκείνης δστις 
άνεπαύετο έκεϊ. Ή συνοδεύουσα τά παι- 
δία έθεσε τέρμα εις τήν διαμάχην κατα- 
σχούσα τό άντικείμενον τής διαφοράς ένώ 
συγχρόνως ε”διδε τό πρόσταγμα τής άνα- 
χωρήσεως.

Ήκολούθησα διά τών οφθαλμών τούς 
έργάτας τής μικράς ταύτη; πράξεως, καί 
κινούμενος έξ- «'«θήματο; αδικαιολογήτου 
περ-.εργεί-. το·. τΛρ*<»βμέν-.·/
στύζ..Τ,- ·.,τιΐ'τ,γ'ίίΛ^νσΙΐ’*®'»··'**»» 
άνθώνο;, τόν δποϊον εϊχον Ιγκά’Μ&ίι^Γει τά 
παιδία. “*ι

Ήτο στύλη έκ λευκού μαρμάρου έπί 
τής δποίας ύπήρχον τέσσαρες έπιγραφαί.

Ή πρώτη ή καί άρχαιοτέρα άπετελεϊτο 
έκ τών δύο τούτων γραμ.μών.

Κάρολος Βάλτερ λοχαγός τοΰ 159
Όχθας τΰϋ Άλμα 20 ·Σεπτεμ6ρίου 1854
Τού άρχαίου μου συναδέλφου!!! έψιθίοι- 

σα, καί άμέσως διέτρεξα καί τά; επίλοι
που;. Διά τής δευτέρας εμαθον δτι ή χήρα 
του τόν ήκολούθησεν εις τόν τάφον μετά 
ένδεκα έτη.
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Ή τρίτη εφβρε τά έξη;:
Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΛΕΝΙΧ ( ΓεΟΡΓΙΟΣ I

Διοικητής τοϋ 17 πεζικού συντάγματος 
Πβιίών γενναίως είς τά τείχη 

τών Παρκήων τήν Ιην Δεκεμβρίου 1870
Καί κάτωθεν:

Ή τελευταία 661ς ή ριφβεϊόα υπό τών 
πρωσσικών πυροβόλων τοΰ Σαμπινΰ 

μοί άφϊιρπαοε τόν σύζυγόν μου, 
τον ευεργέτην μου.

Καί τέλος τό όνομα τη; ’Ιουλία; Βάλ
τερ χήρας,Λένιχ άποθανούση; τήν 25 Φε
βρουάριου 1871, τρεις σχεδόν μήνας μετά 
τον θάνατον τοϋ σοζύγου τη;, έκλειε τόν 
θλιβερόν κατάλογον, τοϋ όποιου ή άνάγνω- 
σι; βαθύτατα μέ συνεκίνησεν.

Όποιας ήμιλησμονηθείσα; αναμνήσεις 
άνεκάλουν είς τήν μνήμην μου!

‘Ανεμνήσθην τοϋ χώρου τοϋ έν Κριμαία 
αρχαίου φρουρίου, zrtt έξοχον άποψιν τοϋ 

λικοϋ στόλου, τάς αναρίθμητους 
, , ., ας τάς άποβιβαζούσας τού; παν-
τοίας στολάς φέροντας στρατιωτικούς, οϊ- 
τινες μετά χαράς έπάτουν τήν γην έκείνην 
έπί τή; όποιας μέγα μέρος αυτών έμελλον 
νά άφήσωσι τά οστά των.

Ό θόρυβο: τής φαινομενικής έκείνης α
ταξίας,ήτις ώ; διά μαγίας έκανονίζετο μετ ’ 
ολίγον,άντήχει καί πάλιν είς τά ώτά μου, 
καί ή καρδία μου ήρχιζε έκ νέου νά πάλλη 
πυρετωοώς, όπως κατά τήν άπομεμακρυσ- 
μένην έκείνην έποχήν, καθ’ ήν μόλις έξελ- 
θών τή; στρατιωτιτής σχολής, έβλεπον πρό 
έμοϋ δρίζοντας άχανεϊ; φωτιζομένους ύπό 
τή; δόξης....

'Ανεμνήσθην τοϋ μετά τρεις ημέρας άρ- 
ξαμένου πυρός! Ήτο ή 20 Σεπτεμβρίου. 
Το 159 σύνταγμα,είςτό όποιον άνήκον τότε, 
ητο εί; τήν δευτέραν γραμμήν, άνηρχόμεθα 
δέ μετά ταχύτητος καί κατά τάγμα τά; 
ομαλά; κατωφερείας δι ων θά έφθάνομεν είς 
τόν μικρόν ποταμόν ’Αλμα, έω; τότε ά
γνωστον, άλλ’ εΐ; τόν όποιον ή νίκη μας 
πονσήψεν αθάνατον κλέος.

Η μάχη ειχεν άρχίσει, τά ύψώματα έ- 
στεφεν ο καπνός,καί ό ύπόκωφος κρότος τοϋ 
πυροβόλου άνεμιγνύετο μέ τόν αΰξοντα 
θόρυβον τών οπλών. Έπροχωροϋμεν έν σι
γή, νομίζω δέ οτι βλέπω ακόμη ένα ζουκ- 
βον— ητο ό πρώτος φονευμένο; τόν όποιον 
έβλεπον— τοΰ όποιου τά στήθη είχε διαρ- 
ρήξει τεμάχιον όβίδος,ένφ ή κεφαλή του έ- 
στηρίζετο όρθια, έπί κορμού δένδρου έπί τοϋ 
ύΐΰρί^υ ,ε.ιχε:. κηχαοςέσει: έκει.το; κρατών έτι 
είς «β»δπλ:ν του,

. ι.ΐί^.ΐω'ΐώίύίλώ. όφθαλμ/ϋν τόυ ϊβλέπε 
τό-παρίχ,χϋνον στράτευμα.

Κατά τήν στιγμήν έκείνην, καθ’ όσον 
ενθυμούμαι, διήλ.θε τό πρώτον εχθρικόν βλή
μα ύπερά/ω τή; κεφαλή; μας. Ό χορό; 
ήρχιζε καί δι’ήμδς, διότι εΐσηοχόμεθα εί; 
τήν ζώνην εί; τήν όποιαν αί σφαϊραι έλάμ- 
βα.νον ενεργόν μέρος εί; τήν εορτήν.

Τήν στιγμήν ταύτ-ν παρετήρησα διακύ- 
μανσίν τινα γενομένην εις τό μέσον τώ/ 
προηγουμένων ήμών δύο ή τριών ού- 
λαμών, ειδον λόγχα; τινας νά κλυδωνί- 
ζωνται καί εΐτα νά άφανισθώσιν. ’Ημείς 
προεχωροϋμεν καίοπω: ό προηγούμενος ήμών

ουλαμός οΰτω καί ήμεΐς άνεώξαμεν τάς τά
ξεις μας πρό τών κατακειμένων νεκρών 
καί τραυματιών,πλησίον τών οποίων το κα- 
πνίζον είσέτι ε”δαφος έδείκνυε τό μέρος είς 
ό κατέπεσεν ή διαρρηχθεΐσα ρωσσική όβίς.

Δύο άξιωματικοί ήσαν κεκλιμμένοι έπί 
ένός συντρόφου των, τοϋ όποιου διέκρίνον 
μετ’ ολίγον τά χαρακτηριστικά. Τού; έ- 
πλησίασα. Ήτο δ Βάλτερ, τοϋ όποιου ή 
γλυκεία καί έπαγωγό; μορφή έφερε τά ίχνη 
τοΰ θανάτου. Ή πληγή του ήτο φοβερά.

Θραύσμα όβίδος τοϋ κατέσχισε τήν κοι
λίαν καί διά τών συσπωμέ/ων χειρών του 
ό άτυχή; προσεπάθει νά συγκρατήση μετά 
τών έντερων του, τά όποια έξήρχοντο τής 
χαινούση; πληγής, τήν έγκαταλείπουσαν 
αύτόν ζωήν.

—« Τήν σύζυγόν μου... τά τέκνα μου 
...» ήσαν αί μόναι λέξεις, αϊτινε; διεκρί- 
νοντο.

Ό Λένιχ πλησιάσας τά χείλη εΐ: τό 
ού; τοϋ έπιθανάτου — κατήγοντο έκ τοΰ 
αύτοΰ χωρίου τή; ’Αλσατία; — τφ είπε :

—Τά τέκνα σου, δυστυχή μου Βάλτερ, 
τά υιοθετώ... γνωρίζεις ότι τόν λόγον μου 
δέν άλλάζω.

Είς τάς λέξεις ταύτας ό Βάλτερ ήμιά- 
νοιξε τούς κλεισμένου; οφθαλμούς του, εις 
τούς όποιους διέκρινα διαφεύγουσάν τινα 
λάμψιν, άλλά ό ήχος τών τυμπάνων και 
τών σαλπίγγων κρουόν :ων τήν έπίθεσιν μ ’ 
άπέσπασαν τή; είκόνος ταύτης όπως άκο- 
λουθήσω τόν ούλαμόν μου.

’Ολίγον κατόπιν έλησμόνησα την σκη
νήν ταύτην, διότι άλλα·, αντικατέστησαν 
αύτήν έν τώ νώ μου, είς τάς όποιας ώφει- 
λον νά λάβω ένεργότεοον μέρος καί μόνον 
τήν έσπέραν ότε έγκατεστάθημενεί; τό ρωσ- 
σικόν στρατόπεδο·/, ήδυνήθημεν θερμαίνοντες 
είς τά πυρά τοϋ στρατοπέδου τά κεκοπι- 
ακότα μέλη μας νά άναμνησθώμεν τών 
ένδόξω; θανόντων κατά τήν ημέραν έκεί
νην.

Νεοσύλλεκτος έν τώ συντζγματι ολίγον 
έγνώριζον τόν λοχαγόν Βάλτερ, δστις δέν 
ανήκεν εί: τόν αύτόν μέ τόν ’.δικόν μου λό
χο·, άλλ’ ώ; έκ τή; ύπηρεσίας δί; ή τρις 
συνηντήθην μετ ’ αύτοΰ καί έκ τούτου ήδυ 
νήθην νά έκτιμήσω τόν εύπροσήγορον άλλά 
σταθερόν χαρακτήρά του, μοί ένέπνευσε 
δέ πραγματικήν συμπάθειαν. Τότε εμαθον 
ότι επειδή κατά τόν γάμον του δέν έλαβε 
τήν κεκανονισμένην προίκα, τό ύπουργεϊον 
τώ ήονήθη τήν πρό; σύναψιν αύτοΰ άδειαν.

’<) ερωτευμένο; άξιωματικός δέν έδωκε 
προσοχήν είς τούτο,αλλά μεταβά; εί; ’Αγ
γλίαν έτέλεσε θρησκευτικώ: μόνον τόν γά
μον του. Έλυσε·/ οΰτω τόν γόρδιον δε
σμό·/ ΙΙάντε; ήγζπων καί έξετίμων τόν 
Βάλτερ. οί δέ ανώτεροι του έκλεισαν τά 
μάτια εί; τήν άποστασίαν του ταύτην. 
Άλλά μετά τήν έναρξιν τή; εκστρατείας 
διαρκή; σκέψις του ήτο ότι έκ τής άταξίας 
ταύτης έζημιοϋντο κατά τόν γαλλικόν νό
μον τά τέκνα του καί ή σύζυγό; του, οϊ- 
τινε; θά έστεροϋντο τή; συντάξεως, έν ή 
περιπτώσει ούτος ήθελε φονευθή.

Ταϋτα πάντα τόν άνησύχουν, τά θλι
βερότερα δέ προαισθήματα, τά όποια τό

σον συντόμως έπραγματοποιήθησαν, τόν 
κατελάμβκνον άπαύστως.

Αί έπί τών γεγονότων τούτων συνομι
λία έπαυσαν, διότι άλλα συμβάντα διε— 
δέχθησαν αύτά. Ή εύτυχή; έκβασις τής 
μάχη; τοϋ Άλμα μετέβαλε τήν θέσιν μου 
διότι προαχθεί; έτοποθετήθην εί; έτερον 
σώμα.

Β’

Έτη τινά παρήλθον ότε εύρέθην έν Με- 
ξικώ μετά τοϋ άρχαίου μου συντάγμα
τος, άλλ’ ό Λενίχ δέν ύπηρέτει έν αύτώ. 
Λοχαγός τών γρεναδιέρων τής σωματοφυ
λακής καί άξιωματικός τοϋ παρασήμου 
τή; Λεγεώνος τής τιμής, εμαθον, ότι εί
χε1/ άποφασίσει νά μή νυμφευθή, νά μη 
ζητήση προαγωγήν τινά, δπω: οΰτω δύ 
ναται καλλίτεοον νά έπιβλέπη την 
άνατροφην τών υίοθετηθέντων τέκνων του.

Άπό τή; έποχή; έκείνης ούδεμία α
φορμή μοί έδόθη νά άναμνησθώ τοϋ έπι- 
σοδείου έκείνου τών άρχών τοϋ σταδίου μου, 
ότε αϊφνη; ή τυχαία συνάντησε; τοϋ έπι- 
μνημοσύνου λίθου καί τών ολίγων έπ ’ αύ- 
τοϋ γραμμών μοί δίδουσι πλήρη τόν έπίλο- 
γον.

Ούδεμία μένει άμφιβολία έκ τών χρονο
λογιών, ότι ό εύγενής τήν καρδίαν Λενίχ, 
έπιθυμών νά παρέχη τήν προστασίαν του, 
ήτις μετά τόν θάνατον τής συζύγου τοϋ 
Βάλτερ κατέστη έτι δυσχερεστέρα, έλυσε 
τον γόροιον τούτον δεσμόν νυμφευθείς την 
έπιτροπευομένην του.

Πάσα αΰτη ή έξ ηρωικής αύταπαρνη- 
σίας ΰπαρξι; ή προελθοϋσα έκ μιας ρωσσι
κή; όβίδος καί καταστραφεϊσα έκ μιας ό— 
βίδο; πρωσσικής, μοί παρέστη όλόκληρος 
έν τώ άγνοουμένφ μεγαλείο) τη; καί έμει
να πρό: στιγμήν ρεμβώδης πρό τοϋ άσή- 
μου έκείνου λίθου... ότε αϊφνη; μέ κατέλα
βε·/ άκαταμάχητο; έπιθυμία νά έπανίδω 
τά παιδία εκείνα, έπί τών όποιων ΐ'.·/νι ρέ
ψει βλέμμα άδιάφορον, καί πρός τούτο έ- 
σπευσα νά τά άκολουθήσω.

Θά τά έπανεύρω αρά γε ;
Ό φόβο; μήπως χάσω τά ίχνη των μοί 

έπροξένησε νευρικήν ταραχήν,ήτις μοί φαί
νεται ακόμη σήμερον, όταν τό σκέπτωμαι, 
ανεξήγητος, έσπευσα οέ άμέσως είς τήν 
ες^οον.

Ούδέν ειδον. Ή μικρά οδός ή φέρουσα 
πρός τήν λεωφόρον Kziou μοι έφα.η ζωηρά 
έκ τή, συνήθους κινήσεως των πενθηφιρούν- 
των καί τών πρό; τό νεκροταφείο·/ βα.διζόν- 
των"ή έξ αύτοΰ ίξερχομένων, άγοραζόντων 
άνθη ή στέφανου;, άλλ’ ούδαμοϋ μεταξύ 
τούτων διέκρινα τά δύο πζιδία, τά όποια 
άνεζήτουν

Έφθασα σπεύδω1/ είς την λεωφόρον Κλι- 
σύ. τήν όποιαν όλόκληρον έξήτασα. προσ
παθώ·/ νά άνακαλύψω τά δύο παιίία.

Μή δυνηθεί; νά άνακαλύψω ίχ·ο; τι ά- 
πώλεσα το θάρρος μου1 άλλά μετ ολίγον 
κατίσχυσεν ή ψυχρά λογική,ήτις μέ έπεισε 
ότι πολύ μωρό; ήμουν νά πονοκεφαλιά
ζω διά δύο ό·τα, τά όποια άναμφιβόλω; 
ήγνόουν τήν ΰπαρξίν μου. Έλαβο·· σιγάρον

καί ήσυχώτερο; διηυθύνθην πρό; τήν λεω
φόρον Courcelles.

Μόλις ε"καμον όλίγα βήματα ή στωικότης 
μου έξητμίσθη. Διέκρίνον τήν άναζητουμέ- 
νην δυάδα πρό τοϋ καταστήματος όπωρο- 
πώλου άγοράζουσαν κεράσια, έστην δέ πρό 
αύτού ϊνα άνάψω τό σιγάρον μου. Παρ ο
λίγον όμω; νά κάψω τόν μύστακά μου,^κατ- 
ελήφθη·/.. .ναι! κατελήφθην ύπό τής στορ
γή; μου διά τά μικρά αύτά, τά όποια ή
σαν ό κρίκος ό συνδέω·/ μίαν άνάμνησιν τοϋ 
πολεμικού μου βίου.

Διά τοϋ άκρου τοϋ οφθαλμού παρηκολού- 
θουν τά; κινήσεις των’ καί τήν διένεξιν 
των. Ή μικρά κόρη άνακαλύψασά που 
δαμάσκηνα έπροτίμα αύτα, ένώ ό άδελφός 

I της έπεθύμει κεράσια.
Έ·/ τούτοι; συεβιβάσθησαν, διότι μετ’ 

όλίγον τού; ειδον έξερχομένου; καί ή μέ.ν 
μικρά έτρωγε τά δαμάσκηνά της μεθ' 
όσης ήδυπαθεία; ή Εΰα τό υ.ήλον, ό δέ ά
δελφός της ύπερηφάνω; έκρατει εί; 
χεϊρας τό χάρτινο·/ περικάλυμμα, έντο; 
όποιου ύπήρχον οί ροδόχροε; καρποί οί 
σον έπιθυμητοί.

α;
:ου
:ό-

Έγώ αύτός ήσθάνθην νομίζω τήν έπί- 
ορασιν,ένώ έθώπευον τά δύο μικρά, τά ό
ποια μετά πάσης έμπιστοσύνη; μέ έπλησί 
ασαν ένθαρρυνθέντα εί; τούτο έκ τή; ομιλί
ας τήν όποιαν έκαμον περί τοϋ πατρόςτων, 
πρός τοΰ όποιου τήν μνήμην ή θείτσαΛίζα 
τοϊςέπέ βαλ. λατρείαν καίήσθανόμηνάφατον 
ηδονήν εί; τήν ομιλίαν των.Οΰτω: όταν ό 
Γοντράν, προσηλών έπάνω μου τούς μεγά
λου; του οφθαλμούς, τών όποιων τό άπο- 
φασιστικόν βλέμμα εύθύ; έξ άρχή: μέ έξέ- 
πληξε, μοί είπεν :

— Έγνώρισες τόν μπαμπά μου : Είσαι 
άξιωματικός σάν κι ’ αύτόν ; Σέ άγαπώ 
πολύ. Αλήθεια πώ; Οά ξανάλθη; ;

Τπεσχέθην τά πάντα.
Έγκατέλειψα τήν οικίαν μέ τεταραγμέ- 

νην πνεύμα. Μυρίοι συνδυασμοί συν- 
εκρούοντο, άφορμή τών όποιων ήσαν οί νέοι 
μου φίλοι καί έσκεπτόμην τί ήδυνάμην νά 
κάμω δπω; φανώ εί: αύτού; χρήσιμος.

Αίφνης έξέβαλον έν μέγα άχ ! άνακου- 
φιστικόν είχον εΰρει τό ποθούμενον.

Τί νά τήν κάμω τήν τόσον άπροσδόκη- 
τον κληρονομιάν μου; Κατά τί ήθελον μέ 
καταστήσει εύτυχέστερον αί εξήκοντα αύ- 
ταί χιλιάδες φράγκων, τά όποια μοί ήρ- 
χοντο έκ τοϋ ούρανοϋ ; Ή περιουσία μου 
ήτο αρκετή δπω: ίκανοποιή τά; μέτρια; ο
ρέξεις μου, τά; όρέξει; άγάμου γέροντος 
στρατιώτου’ ή διά τή; κληρονομιά; προσ
θήκη κατ ’ ούδέν θά συνετέλει είς τήν εύ- 
τυχίαν μου.

Τήν έπομένην, ό συμβολαιογράφος, 0- 
στι; παρενέβαλε άντίστασίν τινα, παρε- 
σκεύασε τά έγγραφα διά τών όποιων με- 
τεβιβάσθησαν τά λουδοβίκεια τοϋ έξαιρέτου 
εξαδέλφου μου, τόν όποιον ηύλόγουν έκ 
βάθους καρδία;, εί; τό όνομα τοϋ Γοντράν 
καί τή; Ούρσούλη:, ήτοίμασα τόν οδοιπο
ρικόν μου σακκον καί άνεχώρησα οι ’ 'Αλ
γερίαν, χωρίς νά έπιστρέψω εί; τήν οδόν 
Κωνσταντινουπόλεως.

Έάν τότε έπανέβλεπον τούς μικρού; μου 
φίλους,φοβούμαι ότι ύπό τήν έπίδρασιν τή; 
διαπνεούση; έκεϊ άτμοσφαίρας θά ήναγκα- 
ζόμην νά γείνω καί έγώ άλλην μίαν φοράν 
παιδίον.

καθημερινόν άρτον μέχρι τέλους τοϋ βίου 
τη;, άλλ ’ έν τούτοι; δέν έδίστασεν, άφω- 
σιώθη είς τά δύο ορφανά τών όποιων όμω; 
τό βάρος τήν συνέτριβεν.

Καί διά τόν Λένιχ ειχεν έπαληθεύσει ή 
αιώνια ιστορία τή; τιμιότητος τής γινόμε
νη; έκ τής εμπιστοσύνης τη; θύμα τής κα— 
κοηθείας. Ούτος ένεπιστεύθη τά; οικονομί
α; του εϊ; τινα τραπεζίτην Άλσατό/,οστι; 
τά; κατέστησε θαυμασίω; παραγωγούς. 
Άλλ’ ό πόλεμο; έξερράγη, ό ψευδοπατρι- 
ώτης, έξοχος Πομερανός, έπανέκαμ.ψεν είς 
Πρωσσίαν συναποφέοων και τήν περιουσίαν 
τοϋ γέροντος αξιωματικού ώ; καί άλλων 
ανθρώπων καλή; πίστεως, οϊτινες έγένοντο 
θύματά του.

Έάν δ Λένι χέπέζη,ίσω; Οά κατώρθου νά 
τινα τοϋ οίκονο-

Άλλ ' ή χήρα αύτού 
συντετριμμένη έκ τή; άπωλεία; τού συζύ
γου της, τό·/ όποιον έλατρευε, βασανιζό
μενη καί ανησυχούσα περί τή; τύχη; τών 
τέκνων της,άπέθανεν έκ τή; λύπη; της.

— Ά; ήναι, πηγένετε, μάς είπεν ή θυ
ρωρό:, ή κυρία Δαβιού θά εύχαριστηθή 
πολύ’ ό συνταγματάρχη; ήτο ό θεό: της, 
όταν δέ μάθη ότι τόν έγνωοίσατε εί; τό σύν
ταγμα, θά μείνη ένθουσιασμένη έκ τή; 
γνωριμία; σας. Αλήθεια κατοικεί ύψηλά, 
άλλά φαίνεσθε ότι έχετε καλά πόδια.

Έπροχώρησα. Ή άνάβασις ήτο αλη
θώς μακρά, άλλ’ ίκανοποιήθην όταν εύρέ- 
θην έν τώ μέσω τοϋ πενιχρού δωματίου 
τοϋ χρησιμεύοντος καί ώς έστιατόριον καί 
ώς αίθουσα, μεταξύ τών δύο μικρών μου 
φίλων.

’Αληθώς δέν μέ ήπάτησεν. Ή καλή 
κυρία Δαβιού μέ ύπεδέχθη μέ άπροσποίη- 
τον χαράν, ένφ ό Γοντράν καί ή Ούρσούλη 
μέ παρετήρουν περιέργως μέ εκστατικού; 
μεγάλους οφθαλμούς, έκπληττόμενοι ότι 
είς άγνωστος είσήλθεν εί; τό πτωχόν των ■ -· - Λ» >■»

περισυλλέξη συντρίμματά τ· 
μικοϋ του ναυαγίου. ’

Τά ήκολούθησα μηχανικώς καί δέν έβα- 
δισα έπί πολύ, διότι μετ ' όλίγον τά ειδον 
νά είσέλθωσιν είς τήν όδόν Κωνσταντινου
πόλεως καί νά είσέλθωσιν σχεδόν άμέσως 
είς οικίαν τινά πενιχρού εξωτερικού’ ήτο 
βεβαίως ή κατοικία των καί περί τούτου 
έπείσθην έκ τοϋ τρόπου δι ’ ού είσήλθον,χω
ρίς νά έρωτήσωσι τήν θυρωρόν.

Έσίστασα πρός στιγμήν άλλά ευθύς 
κινούμενος άπό άλλόκοτον καί άπροσδιόρι- 
στον αίσθημα, είς τό όποιον ύπεϊκον έξ άρ- 
^ής τής συναντήσεώ: μου μετ 'αύτών, είσ- 

λθον καί έγώ εί; τήν οικίαν.
«Τινα ζητείτε κύριε ;» μέ έρωτά ή θυ

ρωρό:.
Είς τό ερώτημα τούτο, τό άλλως λίαν 

φυσικόν έμενον αμφιβάλλω·/.Πράγματι ποϋ 
έπήγαινον; διότι ήγνόουν τί όνομα νά εϊπω 
εί; τόν θήλυν κέρβερον ίστις μέ ήρώτα.

Ή ευπροσήγορος φυσιογνωμία τής κεφα
λής έκείνης,ήτις μέ ήρώτησε προβαλοϋσα 
έκ τής θυρίδος της,μοί έπανέφερε τήν έτοι- 
μότητά μου. Τή διηγήθην ότι ήμουν άρ- 
χαΐος συνάδελφος τοϋ συνταγματάρχου Λέ
νιχ καί τή άνεοερον έκ τίνος συγκυρίας πε
ριστάσεων εφθασα μέχρι τή; όοοϋ Κωνσ
ταντινουπόλεως.

«Ά! άληθώς εΤνε πολύ αξιαγάπητα αύ
τά τά μικρά, μοί είπεν ή άγαθή γυνή Ο
ταν έπεράτωσα τήν ιστορίαν μου, καί νά 
σάς πώ ραΐζεται ή καρδιά μου όταν συλ
λογίζομαι τί θά γίνουν σήμερον! Άληθώς 
ή κυρά Δαβιού κάμνει οτι δύναται, άλλ’ 
αύτό δέν θά διαρκέση έπί πολύ, διότι τό 
κομπόδεμα πλησιάζει νά τελειώση.,..

Τότε εμαθον παρά τή; εύγλώττου θυρω
ρού ότι ή χήρα Λένιγ άπίθανε όλίγον μετά 
τόν θανατον τοϋ συζύγου τη; καί ότι κατά 
τήν άσθένειάν τη; τήν έπεριποιήθη γηραιά 
τι; έξαδέλη της, τή; όποια; ή άφοσίωσι; 
ύπήρξεν άνευ ορίων. Ή κυρία Δαβιού — οΰ
τω; έκαλεϊτο ή συγγενή; αΰτη—ώ; μόνην 
περιουσίαν είχε μικρό·/ ετήσιον εισόδημα, τό 
όποιον μόλις έπήρκει νά τή έξασφαλίση τόν

οίκημα καί οτι τούτο δέν προεκάλεσε χρη-
ματολογικήν τινα λογομαχίαν μετά τής 
θείτσας Λίζας, ώ; έκάλουν τήν θετήν -’ 
τών μητέρα.

Απεναντίας άπέκτησα 
έμπιστοσύνη·/ αύτής, άπό 
όποιας συνέλεξα πλείστας 
λεπτομέρειας περί τών άγώνων τή; άγαθή; 
γυναικό:, όπως σώση λείψανά τινα έκ τή: 
καταστροφής.

— Έπί τέλους κατώρθωσα τό μεγαλεί- 
τερον' τά δυστυχισμένα τά παιδιά θά λά
βουν άπό τό ύπουργεϊον έξακοσίων φράγ
κων μισθόν μέχρι τή; ένηλικιώτεώς των. 
ταϋτα δέ συνενούμενα μετά τών έπτακο- 
σίων φράγκων 
εί;
τι
νά

αυ-

* την 
τή;

άμέσως 
στόματος

συγκινητικά;

ο ΑΟΑΦΤΟΣ

/ τοϋ ετησίου είσοδήυ.χτός ριου 
τά ύποΐκ δύναιχαι νά προσθέσω κάτι 
άκόσ.η έκ τή; ραπτικής, θά κατορθώσω 
συντηρήσω τά δυστυχή αύτά μικρά. 
Ή κυρία Δαβιού αοΐ έλ.εγε τά σχέδιά 

τη; υ.εθ ’ άπλότητος χωρίς νά έννοή όποιαν 
άφοσίωσιν έ/έκλειον. ’Αληθή; ό Λένιχ 
μετά τόν θάνατόν του άφήκε περί τά τέ
κνα του ίδιάζουσάν τινα άτμοσφαίραν πε- 
ποτισμένην έκ μεταδοτικής αυταπαρνή- 
σεω; διά πάντας τούς έκ τύχη; έλθόντας 
νά τήν άναπνεύσωσιν. ·

)) 63 X

Μαντατο ηρ'ιε Ολιίερό κι* άνέ/.πιστο μιά μέρα 
στον ναύτη τή βαρειόμοιρη. τήν άτυχη μητέρα· 
ό ναύτης τό καλό ηαιδ'ι έηνίγηκε κι' έχάΟη 
μαζί μέ τό καράβι τον στής θάλασσας τά βάθη. 
Τρέχονν στής γργ;ας οί χωριανοί νά δώσουν παρηγύρια, 
τρέχω κ’ έγώ κατάπρωτος κι‘άπό τού; άλλους χώρια, 
γιατ' ήμουν φίλος γκαρδιακός τον άμοιρου του ναύτη. 
Φτάνω στής γρκ,ας καί άρχινώ νά τόν θρηνώ μέ δαντη· 
τά νηάτα του τά δροσιρά παινεύομε καί κλαϊμε 
καί τά πολ/ά χαρίσματα ποϋ τόν στόλιζαν λέμε.
Καί μέσ’ τό κλάμμα τό πολύ ή μάνα του μοΰ λέει: 
Άπ’τόν κακό του θάνατο περσότερο μέ καίει, 
ποϋ πήγε άθαφτος κ’ έγώ τό μνήμα του δέν εχω · 
νά τό θυμιάζω καί συχνά μέ δάκρυα νά τά τό βρέχω 
Κ’ έγω τής λέω: Μωλεγε %υχνά, όταν έζοϋσε: 
κ’ έγύριζε άπ’ τή θάλασσα κι' αντάμα μου γλεντούσε- 
• θέ ναΰρω μνήμ' άτέλειωτο, όταν μέ φάη τό κύμα 
άλάκέρη τή θάλασσα, τό πειό μεγάλο μνήμα.·

ΙϋΑΝΝΗΣ. ΓΙ. 1ΙΕΤΡΟΥΝΑΚΟΣ



ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Πολλιτική συζήτησις.
— Έγώ σοΰ λέγω δτι ή. κυβερνη

τική πλειοψηφία θά εινε πολύ Ισχνή 
αύτήν τήν σύνοδον.

— ‘Ισχνή! τί λές αδελφέ; dun τά 
γεύματα τοΰ Σκουζέ καί τοΰ Μαυρο- 
μιχάλη δέν τήν έπάχνναν;

Ήχώ της πολυθρυλήτ >υ έξώσεως 
τοΰ Χαμμερστάιν.

ΟΙ ΜΠΟΝΑΜΑΔΕΣ

— Είδες ώς τόσον τί λέγει Λ Έ
φημερίς τοΰ Φός;

— Αύτό τό Φ ό ς εΐνε διά τους 
στραβούς.

><*

Βεβαιοΰται δτι ιί κυβέρνησες άπό· 
φασιν έχει νά ύποβάλη νομοσχέδιον 
είς τήν προσεχή βουλευτικήν σύ
νοδον περί καταργήσεως τής διά τά 
χρέη προσωπικής κρατήσεως.

Τό άξιέπαινον μέτρον έπεβάλλετο 
πρό πολλοΰ καί είς τήν παρούσαν 
καί είς πάσαν άλλην έλληνικήν κυ- 
βέρνησιν πρός τ·>ϊς άλλοις καί διά 
λόγους αύτοσυντηοησίας.

‘Η θέσις τοΰ έστεμμένου ποιητού 
έν 'Αγγλία, χηρεύουσα μετά τόν 
θάνατον τοΰ Τέννισον έδόθη είς τόν 
κ. Ώστεν, ορθογράφον τής ύπουρ- 
γικής «Σημαίας». Ώ σ τ ε ν παντοΰ 
τά πάντα!

έκεϊ ποΰ κάθε πρόσωπο 
άψηλοκαθισμένο

ένας Άοτών τό συντηρεί 
άπό παρά κλεμμένο!

Άιντε καί σύ μέ τόν Άμπού 
και κάθε μία λέρα

καί δέν θ' άργήση νά έρθή 
έκείνη ή ήμέρα

*
Ποΰ ή Ελλάς όλάκερη 

θά ξαπλωθή ανάσκελα 
καί είς τήν φιλτάτη της Φραγκιά 

θά στείλη δέκα φάσκελλα!
ΛΕΒΙΑΘΑΝ

0 ΚΟΜΗΣ ΔΕ ΚΑΣΤΡΟΣ

Έπί τη εύοιώνω έμφανίσει 
είς Κωνσταντινούπολιν καί τή 
πίδι τής προσεχούς έλεύσεώς 
είς

του 
έλ- 
του

'Αθήνας

ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ

— Τί ζητείς· ;
— Τό μπαξίσι μου.
— Καί διατί ;
— Διότι τάξειδεύετε μέ άσφάλειαν καί έγώ είμαι ό φρουρός τής άσφα- 

λείας ...

Σ'ΤΟΝ ΛΕΜΑΙΤΡ

Είχες δέν είχες τάύαλλες 
καί συ είς τήν Ελλάδα 

μέ γαλλική εύνένεια 
σέ μιά βρωμοφυλλάδα.

-W-

ΉθέληΟες, παληόφοαγκε . 
γερμανοτσακισμένε, 

καί μέσα είς τά τέλματα 
τού Παναμά χωμένε,

·*·
νά δείξης άλλη μιά Φορά 

πώς ή λυκοφιλία 
στημένα τό κονάκι της 

τό έχετ 'ς τή Γαλλία,
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— Μέ ύνείαν τό νέον έτος.
— Καί μέ δυό τρεις έκλογαίς, ρ 

βλάμη, διά νά χαρτζηλικωθσύμε !
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